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“Tudo o que somos nasce com nossos pensamentos. Em nossos pensamentos fazemos o nosso mundo.” Buda 

““. Pitágoras. 

Homenagem ao Juiz Federal Régis de 

Souza Araújo 

 

No dia 27 de agosto, magistrados, servidores, estagiários e 

colaboradores homenagearam o Juiz Federal Régis de 

Souza Araújo, pelos relevantes serviços prestados à 

Seccional, à frente da Diretoria do Foro, da 1ª Vara 

Federal e da Presidência da Turma Recursal. Na 

oportunidade, o magistrado Jair Araújo Facundes discorreu 

sobre a importância e a relevância para um Juiz Federal 

cursar mestrado, principalmente no que diz respeito ao 

enriquecimento pessoal, e não menos importante pela 

capacitação, que por sua vez, beneficiará o desempenho 

junto ao jurisdicionado e à justiça como um todo. O Juiz 

Federal Náiber Pontes de Almeida entregou placa de 

homenagem ao homenageado. Ao final, todos os 

servidores compartilharam um coffee break. 

Servidores da Seccional recebem 

treinamento para implantação do 

sistema SISAD 

 
No período de 26 a 28 de agosto, os servidores das 

unidades das áreas administrativa e judicial receberam 

treinamento para utilização do Sistema de Gestão 

Administrativa Integrada (e-SISAD), implantado no 

âmbito da Justiça Federal da 1ª Região por meio da 

Portaria/PRESI/CENAG n. 432, de 24/10/2011, 

regulamentado pela Portaria/PRESI/SECIN n. 444, de 

3/11/2011. O Sistema permite a criação, controle e guarda 

de documentos e processos digitais na Primeira Região, 

com integração aos sistemas internos e externos (Siafi, 

Siasg, Malote Digital etc.), como também a modernização 

dos sistemas administrativos para a utilização de 

documentos e processos digitais com recursos web. O 

referido sistema foi implantado parcialmente em algumas 

Seccionais da Primeira Região. Entretanto, devido a 

alterações, mudanças e adaptações de várias 

funcionalidades, não foi possível implantá-lo nesta 

Seccional. Para ministrar o treinamento foi convidado o 

servidor Igor Silva, Supervisor da Seção de Modernização 

Administrativa da Seccional de Rondônia, pela experiência 

na implantação do referido Sistema naquela Unidade.  

“Habilidades Sociais no Ambiente 

de Trabalho – Palestra Vivencial” 

 
No dia 30 de agosto, a Psicóloga Patrícia Coube proferiu a 

palestra “Habilidades Sociais no Ambiente de Trabalho – Palestra 

Vivencial”, na qual esclareceu aos participantes sobre esse tema, 

que é tão atual no mundo do trabalho. As habilidades sociais 

buscam melhorar o convívio entre os seres humanos, a partir da 

conscientização sobre os comportamentos agressivo, passivo e 

assertivo. Um dos objetivos da palestrante foi levar os servidores 

a refletirem sobre seus comportamentos e a qualidade de seus 

relacionamentos tanto no ambiente de trabalho como em sua vida 

particular, pois isso reflete no seu bem estar físico, mental e 

emocional, evitando o desenvolvimento de doenças como 

ansiedade, síndrome do pânico e depressão. A ação é resultado do 

calendário de programação de atividades do Grupo de Qualidade 

de Vida no Trabalho-AC para o exercício de 2013. Cerca de 30 

(trinta) servidores participaram do evento e aproveitaram a 

oportunidade para expressar alguns conflitos vividos no 

cotidiano, buscando esclarecer dúvidas sobre a conduta mais 

adequada para alcançar um nível de relacionamento amistoso. 

Alunos do Curso de Direito da FAAO 

Visitam Justiça Federal 
No dias 27 de agosto e 02 de setembro, os alunos do 3º e 5º anos 

do Curso de Direito da FAAO visitaram as instalações da Justiça 

Federal em conformidade com o Programa Institucional Visita 

Orientada. Os acadêmicos do 3º ano foram recebidos pelo Juiz 

Herley da Luz Brasil e os do 5º ano pela Juíza Carolynne Souza 

de Macedo Oliveira. Os magistrados fizeram um breve resumo do 

papel da Justiça Federal, sua importância para a sociedade, bem 

como a boa prestação jurisdicional prestada, sempre destacando 

sentenças relevantes. Os visitantes conheceram o funcionamento 

das Varas Comuns, do Juizado Especial, onde foram 

recepcionados no Gabinete do Juiz Náiber Pontes de Almeida, 

também Diretor do Foro, que explicou as ferramentas utilizadas 

nos processos virtuais. Finalizando a visita, os alunos foram 

recebidos pelo diretor da Turma Recursal, Marco Cotta, que 

explicou o procedimento dos feitos dos Juizados que tramitam 

em grau de recurso.  


